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ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ  

ORCi και ORC Club  
5 - 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Ο Ναυτικός Όμιλος Ανοιχτής Θάλασσας με την υποστήριξη του Ναυτικού 

Ιστιοπλοϊκού Κολυμβητικού Ομίλου Σκοπέλου, διοργανώνει τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή 
Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου 2018 για τις κλάσεις  ORCi και ORC Club. Η Διεθνής 
Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Β. Αιγαίου θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 10 Αυγούστου 2018 στο 
νησί της Σκοπέλου και ειδικότερα από 5 έως 8 Αυγούστου με βάση το λιμάνι του Ν. 
Κλήματος και από 9 έως 10 Αυγούστου με βάση το λιμάνι της Σκοπέλου. 

 
1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς:  
1.1 Τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών (RRS) της ISAF 2017-2020. 
1.2 Τον Κανονισμό Καταμέτρησης IMS 2018. 
1.3 Τον Κανονισμό ORC Rating System 2018. 
1.4 Τις Προσθήκες της Εθνικής Αρχής στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών για τους 

αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 2018. 
1.5 Τον Ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας για Αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της 

ISAF (ISAF Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing 2018). Ο αγώνας 
κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού (monohulls cat.4).  Όλα 
τα σκάφη πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 και 72 υποχρεωτικά. 

1.6 Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός για την Αποφυγή 
Συγκρούσεων στη Θάλασσα αντικαθιστά τους κανόνες του Mέρους 2 των 
Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF. 

1.7 Εάν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις γλώσσες τότε το Αγγλικό κείμενο θα 
υπερισχύει. 

 
2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

2.1 Θα ισχύει ο Κώδικας Διαφημίσεων 20 της ISAF. 
2.2 Οι σχετικές διατάξεις θα ισχύουν από την 07:00 της 5ης Αυγούστου μέχρι και την 

21:00 της 10ης Αυγούστου 2018. 
2.3 Ο Διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν 

διαφήμιση της διοργάνωσης την οποία θα επιλέξει και θα προμηθεύσει ο 
διοργανωτής, όπως διαφήμιση στην πλώρη, διακριτικούς αριθμούς πλώρης, σημαία 
στην πρύμνη, σημαία κατά τον ελλιμενισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διαφημίσεων 20 της ISAF.  

2.4 Ο Διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει επίσης την τοποθέτηση βιντεοκάμερας ή 
συσκευής εντοπισμού στα συμμετέχοντα σκάφη, με δικά του έξοδα. 

2.5 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για συνεντεύξεις στον τύπο και την 
τηλεόραση, όταν ζητηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή. 
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC 
club με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης εκδόσεως 2018. 

3.2 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των € 60. 
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ALPHA BANK 7120 0200 2003 304  
IBAN GR78 0140  7120 7120 0200 2003 304 BIC (ΚΩΔ SWIFT) CRBAGRAAXXX. 
 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ 
4.1 Κάθε ιδιοκτήτης, κυβερνήτης, ή υπεύθυνος του σκάφους πρέπει προσωπικά να 

επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και να εγγραφεί, στη γραμματεία της διοργάνωσης 
μέχρι τις 11:00, της 6ης Αυγούστου 2018, καταθέτοντας τα κάτωθι έγγραφα : 
4.1.1 Συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής 
4.1.2 Κατάσταση πληρώματος 
4.1.3 Πιστοποιητικό σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης πριν την 5/8/2018 
4.1.4 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ( άρθρο 21 της παρούσης) 
4.1.5 Τηλέφωνα επικοινωνίας σε στεριά και σκάφος, μαζί με τα ονόματα των μελών 

πληρώματος που είναι υπεύθυνοι επικοινωνίας 
4.1.6 Αν υπάρχει διαφήμιση, άδεια από την εθνική τους αρχή. Για τα ελληνικά 

σκάφη αρκεί να εμφανίζονται στη σχετική κατάσταση της Επιτροπής Ανοικτής 
Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

4.2 Tο ζύγισμα των πληρωμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11:00 της 6ης 
Αυγούστου 2018. Κανένα σκάφος δεν θα συμμετέχει στη Διοργάνωση αν δεν 
ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία. 

4.3  Καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά δεν θα γίνεται δεκτή εάν η αίτηση έχει υποβληθεί 
μετά την 5.8.2018, εκτός αν αυτή καθορίζεται από την Τεχνική Επιτροπή με την 
έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων. 

 
5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Κυριακή, 5  
Αυγούστου 

11:00-
18:00 

 Άφιξη σκαφών Ν. Κλημα – Ελλιμενισμός - Επιθεωρήσεις 
σκαφών – Εγγραφές 

Δευτέρα, 6 
Αυγούστου 

 

9:00-
11:00 

Άφιξη σκαφών Ν. Κλημα – Ελλιμενισμός - Επιθεωρήσεις 
σκαφών - Εγγραφές  

11:00 Συγκέντρωση αγωνιζομένων 

14:00 Inshore ή Κατασκευασμένες Ιστιοδρομίες 

21:00 Τελετή  Έναρξης 

Τρίτη, 7 
Αυγούστου 

12:00 Inshore ή Κατασκευασμένες Ιστιοδρομίες 

20:00 Μερική απονομή επάθλων 

Τετάρτη, 8 
Αυγούστου 

11:00 
Offshore Ιστιοδρομία (Νέο Κλήμα – Σκόπελος) 

Πέμπτη, 9 
Αυγούστου 

 
Spare day 

Παρασκευή, 10 
Αυγούστου 

12:00 Inshore ή Κατασκευασμένες Ιστιοδρομίες  

21:00 Τελετή λήξης – Απονομή κυπέλλων 

 5.1 Την 10η Αυγούστου δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήμα μετά τις 15:00. 
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5.2 Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 3 όρτσα/πρύμα κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης. 

5.3 Κάθε ημέρα η επιτροπή αγώνων μπορεί να δώσει εκκίνηση σε έως δυο ιστιοδρομίες 
Ο/Π ή inshore προβλέπει η προκήρυξη και οι οδηγίες πλου. 

 
6.  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΑΦΩΝ 

6.1  Τα πληρώματα των σκαφών πρέπει να ζυγιστούν πριν την έναρξη των αγώνων 
προσερχόμενοι για ζύγιση τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες. Η ζύγιση θα 
γίνεται με γυμνά πόδια και σορτς. 

6.2  Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα οποιουδήποτε ελέγχου, ή καταμέτρησης 
των συμμετεχόντων σκαφών από τις 14:00 της 5ης Αυγούστου, μέχρι και δύο ώρες 
μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους, της τελευταίας ιστιοδρομίας, της 
τελευταίας ημέρας οποιασδήποτε κλάσης. 

 
7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ  

7.1 Η κατάσταση του πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι και δύο ώρες πριν το 
Προειδοποιητικό σήμα της 1ης ιστιοδρομίας κάθε ημέρας, σημειώνοντας στο έντυπο 
της κατάστασης πληρώματος τις αλλαγές.  

7.2 Μετά το χρόνο αυτό, αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται  μόνο με 
γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Ενστάσεων, το αργότερο μια ώρα πριν την 
εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας που αφορούν.  

7.3 Σε κάθε περίπτωση για να εγκριθεί μία αλλαγή απαιτείται και πιστοποίηση από την 
Επιτροπή Αγώνων του βάρους κάθε μέλους πληρώματος που εισέρχεται.  

 
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 

Οι οδηγίες πλου θα είναι στη διάθεση των αγωνιζομένων από τη γραμματεία των αγώνων με 
την ολοκλήρωση της εγγραφής. 

 
9.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή των Βορείων Σποράδων. Συνιστάται η χρήση 
των παρακάτω χαρτών: αριθμός 31 και 331 της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και 1062 
(British Admirality) 

 
10.  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Θα διεξαχθούν ιστιοδρομίες με τις ακόλουθες διαδρομές: 

 Κατασκευασμένες Ιστιοδρομίες , Καταδίωξη, ή Inshore με βαθμολογικό συντελεστή 1.00 

 Offshore διαδρομές με βαθμολογικό συντελεστή 0.70. 
 

11.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
11.1  Στις ιστιοδρομίες όρτσα-πρύμα θα εφαρμοσθεί το σύστημα Constructed Course. Η 

Επιτροπή Αγώνων θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει τη 
γεωμετρία της διαδρομής.   

11.2  Για ιστιοδρομίες τύπου Καταδίωξης θα υπολογιστεί η σειρά και οι χρόνοι 
εκκινήσεων των σκαφών με βάσει το GPH κάθε σκάφους και την απόσταση της 
ιστιοδρομίας. 
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11.3    Στις offshore και inshore θα εφαρμοσθεί το σύστημα Triple ToT Coastal/long 
Distance και αν αυτό δεν είναι εφικτό (ανεπαρκή στοιχεία, ή μεταβαλλόμενη ένταση 
αέρα) θα εφαρμοσθεί το σύστημα ToT Coastal/long. Αυτό δεν αποτελεί βάση για 
αίτηση αποκατάστασης. 

 
12.  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΕΩΝ 

12.1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ   
  Εάν η επιτροπή αγώνων αποφασίσει τη συγχώνευση των κλάσεων ORCi και ORC Club 

για τη δημιουργία μιας κλάσης ORC, μόνο η ORC Club θα διατηρεί και την αρχική της 
αυτοτέλεια. 

12.2   OΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
12.2.1 Κάθε κλάση, ή σε περίπτωση του όρου 14.1 η συγχωνευμένη ORC, θα διαχωριστεί σε 

κατηγορίες ανάλογα με το GPH κάθε σκάφους ως εξής: 
 Κατηγορία Α :  < 605 
 Κατηγορία Β: 605,1 – 645 
 Κατηγορία Γ: 645,1 – 685 
 Κατηγορία Δ:  > 685,1 
12.2.2 Αν σε μια κατηγορία δεν συμπληρώνεται ελάχιστος αριθμός 3 σκαφών τότε η 

κατηγορία αυτή θα συγχωνεύεται με την αμέσως προηγούμενη, εκτός της 
Κατηγορίας Α, η οποία θα συγχωνευτεί με την Β. 

12.2.3 Ο τελικός διαχωρισμός των κλάσεων θα ανακοινωθεί στη συγκέντρωση 
αγωνιζομένων. 

12.3  Σε όποια κλάση τα συμμετέχοντα σκάφη που (α) ανήκουν, ή αγωνίζονται με 
πλήρωμα Σχολής Ιστιοπλοΐας και το 70% του πληρώματός τους έχει λάβει δίπλωμα 
ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας από  1.1.2016 και μετά, ή (β) έχουν μήκος μικρότερο 
των 8 μέτρων και χαρακτηρίζονται ως SPORTBOATS από το πιστοποιητικό 
καταμέτρησής τους, ή (γ) έχουν πιστοποιητικό ORC Club και αγωνίζονται με furling 
genoa, feathering/solid προπέλα και υλικό πανιών Dacron/pentex, είναι 
περισσότερα από τρία σε κάθε περίπτωση, δύνανται να υπαχθούν στις εξής 
αντίστοιχες κατηγορίες (α) Σχολών Ιστιοπλοΐας, (β) σκαφών sportboats και (γ) 
σκαφών Cruisers. 
 Η συμμετοχή των σκαφών σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες δεν αποκλείει 
την βαθμολογία τους βάσει των κατηγοριών του άρθρου 12.2 της παρούσας. Η 
υπαγωγή σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα τελεί υπό την έγκριση της 
Επιτροπής Αγώνων. 
 

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 
13.1    H Επιτροπή Ενστάσεων μπορεί να επιβάλει στο σκάφος ποινή λιγότερη από DSQ. 
13.2   Σε σκάφος ZFP θα επιβάλλεται ποινή 20% επί του διορθωμένου χρόνου και σε κάθε 

περίπτωση τουλάχιστον μία θέση. 
13.3   Σκάφος που εκτελεί ποινή βάσει του κανόνα RRS 44.1, δηλαδή μία πλήρη περιστροφή 

για επαφή με σημείο, και βάσει του κανόνα RRS 31 δύο πλήρη περιστροφές για κάθε 
άλλη περίπτωση που προβλέπεται στους κανονισμούς, είναι σκόπιμο να ενημερώσει 
την επιτροπή αγώνων  μέσω VHF για την εκτέλεση της ποινής. 
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 13.4  Σκάφος που εκτέλεσε ποινή σύμφωνα με τους κανόνες RRS 31 ή 44.1 πρέπει να 
συμπληρώσει και να καταθέσει ένα έντυπο αποδοχής ποινής στη γραμματεία των 
αγώνων εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων 

 
14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

14.1 Θα ισχύει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας παράρτημα Α των RRS με τις 
ακόλουθες τροποποιήσεις:  

14.1.1 Η βαθμολογία κάθε σκάφους σε μία ιστιοδρομία θα πολλαπλασιάζεται με τον 
συντελεστή βαθμολογίας κάθε ιστιοδρομίας. 

14.1.2 Από τη συνολική βαθμολογία κάθε σκάφους θα εξαιρεθεί μία ιστιοδρομία 
(χειρότερη), εφ’ όσον πραγματοποιηθούν έως και τέσσερις συνολικά ιστιοδρομίες  

14.2  Για να είναι έγκυρη η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου πρέπει να 
πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις ιστιοδρομίες. 

14.3  Θα υπάρξει ανεξάρτητη βαθμολογία κάθε επιμέρους κατηγορίας. 
 
15. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ 

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα ελλιμενισθούν δωρεάν στους λιμένες Νέου Κλήματος από την 
5η Αυγούστου μέχρι την 8η Αυγούστου και της Σκοπέλου από την 8η Αυγούστου μέχρι την  
11η Αυγούστου 2018.   
 

16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟI ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 
Από τις 09:00 της 5ης Αυγούστου και μέχρι την 10η Αυγούστου και ώρα 15:00 δεν 
επιτρέπεται η ανέλκυση των σκαφών παρά μόνο με τους όρους προηγουμένως 
χορηγηθείσας έγγραφης άδειας της Επιτροπής Ενστάσεων. Για το ίδιο διάστημα τα τιμόνια 
δεν πρέπει να αφαιρούνται από το νερό, ούτε  οι μεταβλητές καρίνες από τις θήκες τους. 

 
17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εκτός από την επικοινωνία με την Επιτροπή Αγώνων, όσο ένα σκάφος αγωνίζεται δεν 
πρέπει να εκπέμπει, ούτε να λαμβάνει μέσω τηλεπικοινωνιών μηνύματα που δεν είναι 
διαθέσιμα σε όλα τα σκάφη. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα.  

 
18. ΕΠΑΘΛΑ  

18.1 Το επαμειβόμενο κύπελλο «Γιάννης Καρράς» θα απονεμηθεί στον πρώτο νικητή 
overall της κλάσης ORCi, ή της συγχωνευμένης κλάσης ORC που τυχόν θα προκύψει 
σύμφωνα με το άρθρο 12.1. 

18.2 Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης των 
κλάσεων  (α) ORCi, ή της συγχωνευθείσας ORC και (β) ORC Club. 

18.3 Θα απονεµηθούν έπαθλα στους τελικούς νικητές κάθε κατηγορίας (όπως θα 
ανακοινωθούν) του άρθρου 12.2 ανάλογα µε το πλήθος των συμμετοχών σε κάθε 
κατηγορία ως εξής:  

 έως και 3 συμμετοχές: Στον πρώτο νικητή  

 από 4 έως και 6 συμμετοχές: Στον πρώτο & δεύτερο νικητή  

 από 7 συμμετοχές και άνω: Στον πρώτο, δεύτερο & τρίτο νικητή. 
18.4 Θα απονεμηθούν Κύπελλα «Σχολών Ιστιοπλοΐας», «Cruisers» και «Sportboats» στον 

πρώτο νικητή της γενικής κατάταξης της αντίστοιχης κατηγορίας. 
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18.5 Θα απονεμηθούν έπαθλα στον πρώτο νικητή κάθε κατηγορίας του άρθρου 12.2 (όπως 
θα οριστούν) ανά ιστιοδρομία που θα πραγματοποιηθεί και σε περίπτωση που δεν 
προκύπτουν κατηγορίες, στον πρώτο νικητή κάθε κλάσης. 

 
19. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 Όλοι οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αγωνίζονται με δική τους ευθύνη.  Ο διοργανωτής 

Όμιλος, οι Επιτροπές και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει στη οργάνωση της Διεθνούς 
Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Βορείου Αιγαίου δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για 
οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης. Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους, ή αντιπρόσωπός του, δέχεται τους 
όρους αυτούς για τον ίδιο και το εκάστοτε πλήρωμα του σκάφους, υπογράφοντας την 
δήλωση συμμετοχής. Ιδιαίτερη προσοχή των αγωνιζομένων πρέπει να δοθεί στον 
Θεμελιώδη Κανόνα Μέρος 1 κανόνας 4  «Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να 
συμμετάσχει σε έναν αγώνα ή να συνεχίσει να αγωνίζεται είναι αποκλειστικά δική του». 

 
20. ΑΣΦΑΛIΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Τα αγωνιζόμενα σκάφη πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από τους νόμους 
2743/99 και 4256/2014 ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων με τις ελάχιστες καλύψεις του 
νόμου: i) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και όχι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 
ευρώ ανά συμβάν, ii) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
ευρώ και iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. 
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση 
συμμετοχής του σκάφους στη διοργάνωση. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να 
καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες 
ιστιοπλοΐας  

 
21.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Με τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου, οι ιδιοκτήτες, 
κυβερνήτες και τα πληρώματα των σκαφών αποδέχονται ανεπιφύλακτα και επιτρέπουν 
στην Οργανώτρια Αρχή και τους χορηγούς της διοργάνωσης, να παράγουν πριν, κατά τη 
διάρκεια, μετά το πέρας της διοργάνωσης, φωτογραφικό, τηλεοπτικό και τυπογραφικό 
υλικό και να το προβάλλουν σε χρόνο και με τρόπο της επιλογής τους χωρίς κανενός είδους 
αντίτιμο. 
 

22.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Η Γραμματεία Αγώνων μέχρι τις 3 Αυγούστου θα βρίσκεται στα γραφεία του Ν.Ο.Α.Θ. , από 
τις 5 έως 7  Αυγούστου στην Κοινοτικό κατάστημα του Ν. Κλήματος και από τις 8 έως 10 
Αυγούστου στο Δημαρχείο Σκοπέλου. 
 

23. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για εύρεση καταλυμάτων και ναύλωση 
αγωνιστικού σκάφους επικοινωνήστε με το Ναυτικό Όμιλο Ανοιχτής Θάλασσας, Πλαζ 
Αρετσού, Τ.Θ. 20046, 551 10 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310 430211, fax.: 2310 
430671, e-mail: info@thorc.gr,  ιστοσελίδα: www.dieva.gr 
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